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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2018 

 tại Chi cục Thủy lợi Bình Định 

 

Thi hành Quyết định số 251/QĐ-STC ngày 18/9/2019 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2018 

tại Chi cục Thủy lợi Bình Định, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 251/QĐ-STC 

đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Thủy lợi Bình Định. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 01/11/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, 

văn bản giải trình số 322/CCTL-HCTH ngày 31/10/2019 của Chi cục Thủy lợi về 

việc giải trình việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2018 tại Chi 

cục Thủy lợi, Giám đốc Sở Tài chính kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

1. Đặc điểm tình hình, chức năng nhiêṃ vu,̣ cơ cấu tổ chức: 

1.1. Quá trình hình thành: 

- Tiền thân của Chi cục Thủy lợi Bình Định là Chi cục Phòng chống lụt bão 

và Quản lý đê điều tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 

126/2002/QĐ-UB ngày 26/9/2002, Quyết định số 2360/QĐ-CTUBND ngày 

13/10/2010 đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão, Quyết định 

số 4813/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và 

Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Chi cục Thủy lợi (gọi tắt là Chi cục) là cơ quan hành chính, đơn vị được 

giao khoán chi hành chính theo Nghị định  số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/ 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, tuy nhiên 

Chi cục cũng được giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp nên cũng được UBND tỉnh 

giao thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 
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Chi cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết 

định số 2138/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.   

1.3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự: 

Tổng số công chức và người lao động năm 2018 là 18 biên chế hành chính, 

02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và 10 biên chế sự 

nghiệp, hiện có mặt đến ngày 31/12/2018 là 26 người, bao gồm: biên chế hành 

chính là 13 người, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính 

phủ là 02 người và hợp đồng sự nghiệp 09 người, lao động hợp đồng làm công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ 02 người.  

Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng. 

Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ: 

- Phòng Hành chính, Tổng hợp; 

- Phòng Thanh tra, Pháp chế; 

- Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn; 

- Phòng Quản lý đê điều; 

- Phòng Phòng, chống thiên tai; 

Các đơn vị trực thuộc Chi cục gồm 02 trạm: Trạm Thủy lợi Hà Thanh và 

Trạm Thủy lợi La Tinh. 

1.4. Mô hình tổ chức công tác tài chính, kế toán:  

- Chi cục là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định, bộ máy 

kế toán gồm 01 kế toán và 01 thủ quỹ.  

- Chi cục Thủy lợi áp dụng Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được ban 

hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/6/2006 của Bộ Tài chính, 

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và sử dụng phần mềm kế toán Misa 

thực hiện công tác kế toán. 

2. Những thuận lợi và khó khăn: 

2.1. Thuận lợi: 

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định, tập thể 

lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai.  

2.2. Khó khăn: 

Điều kiện thiên tai phức tạp, bất thường gây nhiều khó khăn trong công tác 

tham mưu, quản lý, vận hành trong lĩnh vực thủy lợi. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA: 

1. Thanh tra việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ về tài 

chính: 
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1.1. Về căn cứ và thủ tục xây dựng:  

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/ 2005 của 

Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 

và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của 

Liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;  

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018; 

Ngày 01/6/2018, Chi cục đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-CCTL về việc 

thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ về khoán biên chế năm 2018 của Chi cục Thủy 

lợi. Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 

động tại Chi cục theo biên bản cuộc họp ngày 15/3/2018 về việc thông qua Quy 

chế chi tiêu nội bộ về khoán biên chế kinh phí hành chính và sự nghiệp năm 2018; 

Biên bản có chữ ký của Chi cục trưởng, Chủ tịch công đoàn; 

Ngày 31/5/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định có Công văn số 

1121/SNN-KH về việc thẩm tra Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018;   

Ngày 29/12/2018, Chi cục đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-CCTL về 

việc điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ về khoán biên chế năm 2018 của Chi cục 

Thủy lợi Bình Định. 

1.2. Về nội dung:   

Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục được xây dựng tương đối cụ thể về điều 

kiện, thủ tục và mức chi. Tuy nhiên, có một số khoản chi chưa quy định trong Quy 

chế chi tiêu nội bộ như sau:  
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- Về quy định chi thanh toán cá nhân: 

+ Chi cục chưa có quy định về phương thức chi trả lương theo chế độ quy 

định hiện hành để làm cơ sở thực hiện. 

+ Chi cục chưa quy định về chế độ thanh toán tiền cho thai sản theo quy 

định. 

- Đối với thanh toán công tác phí ngoài tỉnh tại Tiết 9.2, Điểm 9, Khoản V 

của Quy chế chi tiêu nội bộ chưa nêu cụ thể đối với việc thanh toán tiền phòng ngủ 

đối với trường hợp CBCC, viên chức được cử đi công tác một mình hoặc có người 

khác giới phải bố trí 01 người/phòng theo quy định tại Quyết định số 72/2017/QĐ-

UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định. 

- Tại Điểm 11, Khoản V của Quy chế chi tiêu nội bộ nội dung chi mua sắm 

và sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, Chi cục quy định thực hiện theo Quyết 

định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Bình Định, nhưng 

Quyết định này đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 

20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/8/2018 

nhưng đơn vị chưa sửa đổi kịp thời Quy chế chi tiêu nội bộ.  

1.3. Về thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ:  

Chi cục đã thực hiện đúng các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ, đúng 

đối tượng, nội dung, tiêu chuẩn, định mức. Tuy nhiên, có một số khoản chi lương, 

BHXH, BHYT chưa đúng quy định của Nhà nước. 

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về kế toán: 

2.1. Việc áp dụng chế độ kế toán, tài khoản kế toán: 

Chi cục áp dụng chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được ban hành theo 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và thực hiện kế toán theo chương trình 

phần mềm kế toán trên máy vi tính.  

2.2. Việc tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán: 

Bộ máy kế toán của Chi cục gồm 02 người: 01 phụ trách kế toán, 01 thủ 

quỹ. Nhìn chung số lượng cán bộ, viên chức trong bộ phận kế toán là đảm bảo cho 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

2.3. Việc chấp hành quy định về chứng từ, sổ sách kế toán, bảo quản, 

lưu trữ tài liệu kế toán: 

Qua thanh tra chứng từ, sổ sách kế toán tại Chi cục năm 2018 cho thấy đơn 

vị chấp hành và thực hiện đúng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp. Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ đúng theo các quy định.  

2.4. Việc chấp hành quy định về lập, gửi và công khai báo cáo tài chính: 
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Qua thanh tra cho thấy, trong năm Chi cục đã lập đầy đủ các mẫu biểu báo 
cáo tài chính gửi đến các cơ quan quản lý đúng thời gian quy định. Thực hiện công 
khai tài chính trong cuộc họp Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019. 

3. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp để thực 

hiện chế độ tự chủ về tài chính: 

3.1. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp để thực 

hiện chế độ tự chủ về tài chính (thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính phủ): 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định giao nguồn kinh phí NSNN để thực 

hiện chế độ tự chủ về tài chính năm 2018 như sau: 

Bảng tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ về tài chính  

ĐVT: Đồng 
 

STT Nội dung BCQT Số kiểm tra 
Chênh lệch 

(KT-BCQT) 

1 Kinh phí năm trước chuyển sang 22.953.668 22.953.668 0 

- Chi thường xuyên bộ máy 16.468.668 16.468.668 0 

- Chi cải cách tiền lương 6.485.000 6.485.000 0 

2 
Dự toán được giao trong năm  

(kể cả bổ sung) 
2.470.000.000 2.309.498.278 (-)160.501.722 

- Chi thường xuyên bộ máy 2.412.000.000 2.251.498.278 (-)160.501.722 

- Chi cải cách tiền lương 58.000.000 58.000.000 0 

3 Kinh phí được sử dụng trong năm 2.492.953.668 2.332.451.946 (-)160.501.722 

- Chi thường xuyên bộ máy 2.428.468.668 2.267.966.946 (-)160.501.722 

- Chi cải cách tiền lương 64.485.000 64.485.000 0 

4 Thực rút KBNN 2.430.011.633 2.430.011.633 0 

- Chi thường xuyên bộ máy 2.384.116.633 2.384.116.633 0 

- Chi cải cách tiền lương 45.895.000 45.895.000 0 

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 2.430.011.633 2.292.177.818 (-)137.833.815 

- Chi thường xuyên bộ máy 2.384.116.633 2.246.282.818 (-)137.833.815 

- Chi cải cách tiền lương 45.895.000 45.895.000 0 

6 Kinh phí chuyển sang năm sau 62.942.035   

- Chi thường xuyên bộ máy 44.352.035 (-)116.149.687  

- Chi cải cách tiền lương 18.590.000 18.590.000  
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*  Nguyên nhân chênh lệch: 

- Thu hồi dự toán kinh phí tiền lương, BHXH, BHYT (gọi tắt là quỹ tiền 

lương) của ông Đặng Công Chính - Phó Chi cục trưởng (Phó Trưởng ban chuyên 

trách Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai) số tiền là (-) 75.997.623 đồng, cụ thể: 

Theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5) 

tỉnh Bình Định thì ông Chính được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban chuyên trách 

Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định, theo đó Dự án này chi 

trả tiền lương cho ông Đặng Công Chính. Về nguyên tắc 01 chỉ tiêu biên chế của 

ông Chính (do điều động sang Dự án WB5) phải được tính dự toán quỹ tiền lương 

theo hệ số lương 2,34 như chỉ tiêu biên chế chưa tuyển (theo quy định tại Điểm d, 

Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 71/2017/TT-BTC), tuy nhiên, ở khâu lập dự toán chi 

hoạt động thường xuyên của Chi cục năm 2018 từ nguồn Ngân sách địa phương, 

Chi cục lập dự toán kinh phí tiền lương cho ông Chính một lần nữa là trùng lắp, 

dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền giao dự toán quỹ tiền lương vượt dự toán số 

tiền 75.997.623 đồng. 

- Thu hồi dự toán kinh phí quỹ tiền lương của 04 chỉ tiêu biên chế được 

duyệt nhưng chưa tuyển do dự toán được giao cao hơn thực tế số tiền là (-) 

166.090.899 đồng. 

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 71/2017/TT-BTC 

ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính thì việc lập dự toán kinh phí tiền lương đối với 

04 biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển được tính theo hệ số lương 2,34, tuy 

nhiên quỹ tiền lương được giao dự toán cho Chi cục thì tính theo hệ số lương thực 

tế của 02 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn và 02 lao động hợp đồng 

theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cao hơn hệ số lương quy định 2,34 

cho nên làm tăng hệ số tiền lương, dẫn đến tăng dự toán quỹ tiền lương, cụ thể: 

+ Thu hồi dự toán tiền lương phần chênh lệch giữa tính dự toán hệ số lương 

thực tế và tính dự toán theo hệ số lương theo quy định (hệ số 2,34) đối với 02 lao 

động hợp đồng làm công tác chuyên môn, số tiền 71.450.379 đồng: 

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 71/2017/TT-BTC 

ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính nêu trên thì việc lập dự toán quỹ tiền lương đối 

với 02 biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển được tính theo hệ số lương 2,34, tuy 

nhiên trong dự toán quỹ tiền lương được giao cho Chi cục được tính theo hệ số 

lương thực tế của 02 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại Chi cục (ông 

Lê Hùng Vinh có hệ số lương là 4,32 và ông Trần Văn Dũng có hệ số lương là 

3,99), dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền giao dự toán quỹ tiền lương của 02 chỉ 

tiêu này vượt 71.450.379 đồng. 

+ Thu hồi dự toán quỹ tiền lương phần chênh lệch giữa dự toán tính theo hệ 

số lương thực tế với dự toán tính theo hệ số lương theo quy định (hệ số 2,34) đối 

với 02 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của 

Chính phủ số tiền 94.640.520 đồng: 
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Trong khoảng thời gian tính toán quỹ tiền lương để xác lập dự toán ngân 

sách địa phương năm 2018 (từ tháng 7 đến tháng 11/2017) thì Chi cục chưa được 

giao 02 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho nên các 

cơ quan có thẩm quyền tính toán và giao dự toán quỹ tiền lương của ông Huỳnh 

Văn Nhị (lái xe) và bà Trương Thị Tuyết (bảo vệ) thuộc Chi cục được tính toán 

theo hệ số lương thực tế và giao dự toán trong tổng quỹ lương của biên chế hành 

chính được giao.  

Qua thanh tra, Đoàn thanh tra xác định lại quỹ tiền lương của 02 biên chế 

được duyệt nhưng chưa tuyển còn lại (Chi cục có 04 chỉ tiêu được duyệt nhưng 

chưa tuyển, trừ 02 chỉ tiêu mà Chi cục đã tính cho 02 lao động hợp đồng chuyên 

môn nêu trên, còn lại 02 chỉ tiêu) theo hệ số lương 2,34 (theo quy định tại Điểm d, 

Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 71/2017/TT-BTC) và thu hồi phần chênh lệch tăng 

dự toán quỹ tiền lương do tính theo hệ số lương thực tế của 02 lao động hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP(ông Huỳnh Văn Nhị - lái xe có hệ số lương là 

3,85 và bà Trương Thị Tuyết-bảo vệ có hệ số lương là 4,03) cao hơn quy định với 

số tiền 94.640.520 đồng.   

 - Tính toán, xác định lại, tăng giao dự toán quỹ tiền lương đối với 02 chỉ tiêu 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, số tiền (+) 81.586.800 

đồng: 

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5031/QĐ-UBND về 

việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; chỉ tiêu lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018, trong đó Chi cục được giao 02 

chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, theo đó các cơ quan 

có chức năng đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 

24/8/2018 về việc điều chỉnh dự toán năm 2018, trong đó giao bổ sung dự toán 

kinh phí cho Chi cục do tăng 02 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP số tiền là 127.000.000 đồng (trong đó quỹ tiền lương là 

69.000.000 đồng -  theo số liệu giao dự toán chi tiết tại Quyết định số 768/QĐ-

SNN ngày 14/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT).  

 Qua kiểm tra thực tế thì quỹ tiền lương được giao này không đủ để chi trả 

theo hệ số lương thực tế của 02 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP, vì vậy, Đoàn thanh tra, tính toán, xác định lại dự toán quỹ tiền lương theo 

lương thực tế của 02 lao động hợp đồng này (Huỳnh Văn Nhị - lái xe, có hệ số 

lương là 3,85 và bà Trương Thị Tuyết - bảo vệ, có hệ số lương là 4,03) với số tiền 

là 150.586.800 đồng. Như vậy, ngân sách cần phải bổ sung dự toán quỹ tiền lương 

là 81.586.800 đồng (150.586.800 đồng - 69.000.000 đồng). 

 Tóm lại, sau khi bù trừ tăng, giảm dự toán quỹ tiền lương thì Chi cục phải 

hoàn trả ngân sách tỉnh 160.501.722 đồng (75.997.623 đồng + 166.090.899 đồng - 

81.586.800 đồng). 

- Chi lương cho 02 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn không 

đúng đối tượng quy định, số tiền (-) 137.833.815 đồng: Theo Điều 4, Chỉ thị số 

01/CT-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Bình Định về tăng cường quản lý 
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tổ chức bộ máy, biên chế quy định “chấm dứt việc ký và sử dụng hợp đồng làm 

công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính”, tuy nhiên trước ngày của Chỉ 

thị số 01/CT-UBND được ban hành thì Chi cục có hợp đồng 02 lao động làm công 

tác chuyên môn và tiếp tục hợp đồng và chi trả tiền lương cho 02 đối tượng này 

trong năm 2018 là không đúng đối tượng quy định, với số tiền là (-) 137.833.815 

đồng (ông Lê Hùng Vinh có hệ số lương là 4,32 và ông Trần Văn Dũng có hệ số 

lương là 3,99). 

(Chi tiết theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2). 

3.2. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp để thực 

hiện chế độ tự chủ về tài chính đơn vị sự nghiệp (thực hiện theo Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ): 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định giao nguồn kinh phí NSNN để thực 

hiện chế độ tự chủ về tài chính năm 2018 đối với 10 biên chế sự nghiệp như sau: 

Bảng tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ về tài chính  

ĐVT: Đồng 
 

STT Nội dung BCQT Số kiểm tra 
Chênh lệch 

(KT-BCQT) 

1 Kinh phí năm trước chuyển sang 22.172.385 22.172.385 0 

- Kinh phí chi thường xuyên 1.172.385 1.172.385 0 

- Kinh phí cải cách tiền lương 21.000.000 21.000.000 0 

2 
Dự toán được giao trong năm  

(kể cả bổ sung) 
708.000.000 708.000.000 0 

- Kinh phí chi thường xuyên 687.000.000 687.000.000 0 

- Kinh phí cải cách tiền lương 21.000.000 21.000.000 0 

3 Kinh phí được sử dụng trong năm 730.172.385 730.172.385 0 

- Chi thường xuyên bộ máy 688.172.385 688.172.385 0 

- Chi cải cách tiền lương 42.000.000 42.000.000 0 

4 Thực rút KBNN 685.297.592 685.297.592 0 

- Chi thường xuyên bộ máy 685.297.592 685.297.592 0 

- Chi cải cách tiền lương 0 0 0 

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 685.297.592 685.297.592 0 

- Chi thường xuyên bộ máy 685.297.592 685.297.592 0 

- Chi cải cách tiền lương 0 0 0 

6 Kinh phí chuyển sang năm sau 44.874.793 44.874.793 0 
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STT Nội dung BCQT Số kiểm tra 
Chênh lệch 

(KT-BCQT) 

- Chi thường xuyên bộ máy 2.874.793 2.874.793 0 

- Chi cải cách tiền lương 42.000.000 42.000.000 0 

4. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp để thực 

hiện chế độ không tự chủ về tài chính: 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định giao nguồn kinh phí NSNN để thực 

hiện chế độ không tự chủ về tài chính năm 2018 như sau: 

Bảng tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ về tài chính  

ĐVT: Đồng 

STT Nội dung BCQT Số kiểm tra 
Chênh lệch 

(KT-BCQT) 

1 Kinh phí năm trước chuyển sang 2.000.000.000 2.000.000.000 0 

- 
Các nguồn kinh phí do Sở NN và 

PTNT giao 
2.000.000.000 2.000.000.000 0 

2 Dự toán được giao (kể cả bổ sung) 4.855.814.000 4.855.814.000 0 

- 
Các nguồn kinh phí do Sở NN và 

PTNT giao 
4.855.814.000 4.855.814.000 0 

3 Kinh phí được sử dụng trong năm 6.855.814.000 6.855.814.000 0 

- 
Các nguồn kinh phí do Sở NN và 

PTNT giao 
6.855.814.000 6.855.814.000 0 

4 Thực rút KBNN 4.996.977.769 4.996.977.769 0 

- 
Các nguồn kinh phí do Sở NN và 

PTNT giao 
4.996.977.769 4.996.977.769 0 

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 4.996.977.769 4.968.099.999 (-)28.877.770 

- 
Các nguồn kinh phí do Sở NN và 

PTNT giao 
4.996.977.769 4.968.099.999 (-)28.877.770 

6 Kinh phí chuyển sang năm sau 1.858.836.231 1.858.836.231 0 

- 
Các nguồn kinh phí do Sở NN và 

PTNT giao; trong đó: 
1.858.836.231 1.858.836.231  

+  Kinh phí chuyển sang năm sau 1.485.491.000 1.485.491.000  

+  Kinh phí hủy dự toán 373.345.231 373.345.231 0 

*  Nguyên nhân chênh lệch: 

- Chi các khoản chi lương hợp đồng, công tác phí...là các khoản chi thuộc 

nguồn kinh phí tự chủ về tài chính nhưng Chi cục chi tại nguồn không tự chủ về tài 
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chính là không đúng tính chất nguồn kinh phí, không thuộc nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 1120/QĐ-SNN ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và  PTNT về 

việc giao dự toán nguồn kinh phí không tự chủ với số tiền: 28.877.770 đồng (Chi 

tiết theo phụ lục số 3). 

5. Kiểm tra việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2018 theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định: 

Thực hiện Công văn số 2359/STC-QNS ngày 29/8/2018 của Sở Tài chính về 

việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2018 và Công văn số 2964/SNN-KH ngày 18/10/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2018, Chi cục báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

- Báo cáo số 314/CCTL-HCTH ngày 15/10/2018 báo cáo kết quả thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 theo Phụ lục 01 của Thông tư số 188/2014/TT-

BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính. 

- Biểu số liệu về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Phụ lục số 

02 của Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính. 

- Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018: 

ĐVT: triệu đồng 

STT Nội dung 

Kết 

quả 

của 

năm 

2017 

Kế 

hoạch 

của 

năm 

2018 

Kết 

quả 

năm 

2018 

So sánh với năm 

trước và kế hoạch 

(%) 

So sánh 

với  

năm 

trước 

So sánh 

với kế 

hoạch 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 

1 
Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 

theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 
52 52 52     

2 Sử dụng và thanh quyết toán NSNN 324,36 350 406 107,90 116,00 

2.1 Tiết kiệm chi quản lý hành chính, gồm: 105 50 56 53,33 112,00 

 - Tiết kiệm văn phòng phẩm 0,2 2 0,3 150,00 15,00 

 - Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc 10,6 8 10,5 99,06 131,25 

 - Tiết kiệm sử dụng điện 6 4 3 50,00 75,00 

-  Tiết kiệm xăng, dầu 10,2 6 11 107,84 183,33 

 - Tiết kiệm nước sạch 2,3 2 0,9 39,13 45,00 

 - Tiết kiệm công tác phí 60,2 10 25 41,53 250,00 
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STT Nội dung 

Kết 

quả 

của 

năm 

2017 

Kế 

hoạch 

của 

năm 

2018 

Kết 

quả 

năm 

2018 

So sánh với năm 

trước và kế hoạch 

(%) 

So sánh 

với  

năm 

trước 

So sánh 

với kế 

hoạch 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 

-  Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo 3,5 5 0,9 25,71 18,00 

 - 
Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ 

niệm 
6,2 6 3,6 58,06 60,00 

 - 

Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, 

trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin, 

liên lạc 

5,8 7 0,8 13,79 11,43 

2.2 
Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao 

quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức 
219,36 300 350 159,56 116,67 

- Đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018: Theo báo cáo 

kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Chi cục như 

trên thì về cơ bản đơn vị đã thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

theo quy định tuy nhiên còn có một số tồn tại, hạn chế như sau: 

+ Chi cục chưa thực hiện việc xây dựng, ban hành Chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí theo Điều 11 của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

+ Chi cục chưa chấm điểm theo Biểu chấm điểm theo Bảng tiêu chí đánh giá 

kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Phụ lục số 01-A của Thông tư số 

129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính. 

+ Một số khoản chi tăng cao hơn so với năm trước và năm kế hoạch như: 

tiền xăng, dầu: tăng 7,84% so với năm trước (tăng 0,8 triệu đồng) và tăng 83,33% 

so với kế hoạch (tăng 5 triệu đồng). 

III. KẾT LUẬN: 

1. Ưu điểm và kết quả đạt được: 

  Chi cục được sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định 

nên trong năm 2018, Chi cục đạt được một số kết quả như sau: 

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

+ Tổ chức trưc̣ ban 24/24, theo dõi tình hình thời tiết, tàu thuyền, nguồn 

nước, mực nước tại các trạm thủy văn và thực hiện báo cáo theo quy định.  

 + Tổ chức truyền thông tuyên truyền phòng chống thiên tai tại 10 xã thuộc 

thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước; đào tạo 110 cán bộ cấp huyện về công tác 

phòng chống thiên tai; tập huấn về "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" 
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cho 1.220 người dân, 560  giáo viên, 11.650 học sinh; tổ chức 10 cuộc diễn tập 

2.300 người tham gia tại các xã thuộc dự án WB5, triển khai các hoạt động nâng 

cao năng lực phòng chống thiên tai. 

- Công tác thủy lợi: 

+ Lập kế hoạch tưới tiêu trên toàn tỉnh năm 2018 với diện tích 115.888 ha và 

theo dõi thực hiện, tham gia quyết toán chính sách cấp bù thuỷ lợi phí cả tỉnh. 

- Công tác quản lý đê điều: 

+ Thực hiện việc quản lý, vận hành các cống, tràn trên đê Đông, đê La Tinh 

nhằm ngăn mặn, tiêu úng, thoát lũ phục vụ sản xuất; thường xuyên duy tu, bảo 

dưỡng đê, các công trình trên đê đảm bảo an toàn cho công trình, bảo vệ tính mạng 

và tài sản của nhân dân. 

+ Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ 

phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định. 

2. Các tồn tại, khuyết điểm: 

2.1. Về việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ về tài chính: 

2.1.1. Về nội dung:   

Có một số khoản chi chưa quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ như sau:  

- Về quy định chi thanh toán cá nhân: 

+ Chi cục chưa có quy định về phương thức chi trả lương theo chế độ quy 

định hiện hành để làm cơ sở thực hiện. 

+ Chi cục chưa quy định về chế độ thanh toán tiền thai sản theo quy định. 

- Đối với thanh toán công tác phí ngoài tỉnh tại Tiết 9.2, Điểm 9, Khoản V 

của Quy chế chi tiêu nội bộ chưa nêu cụ thể đối với việc thanh toán tiền phòng ngủ 

đối với trường hợp CBCC, viên chức được cử đi công tác một mình hoặc có người 

khác giới phải bố trí 01 người/phòng theo quy định tại Quyết định số 72/2017/QĐ-

UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định. 

- Tại Điểm 11, Khoản V của Quy chế chi tiêu nội bộ nội dung chi mua sắm 

và sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, Chi cục quy định thực hiện theo Quyết 

định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Bình Định, nhưng 

Quyết định này đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 

20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/8/2018 

nhưng đơn vị chưa sửa đổi kịp thời Quy chế chi tiêu nội bộ.  

2.1.2. Về thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ:  

Chi cục chi một số khoản chi lương, BHXH, BHYT cho lao động hợp đồng  

chưa đúng đối tượng quy định của Nhà nước. 

2.2. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp để thực 

hiện chế độ tự chủ về tài chính (thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 

ngày 17/10/2005 của Chính phủ): 
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- Dự toán kinh phí tiền lương, BHXH, BHYT được giao vượt quy định với 

số tiền 160.501.722 đồng (chi tiết ở Điểm 3.1, Khoản 3, Mục II Kết quả thanh tra). 

- Chi cục chi tiền lương, BHXH, BHYT cho 02 lao động làm công tác 

chuyên môn số tiền 137.833.815 đồng là không đúng đối tượng theo quy định tại 

Điều 4, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Bình Định về 

tăng cường quản lý tổ chức bộ máy, biên chế quy định “chấm dứt việc ký và sử 

dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính. 

2.3. Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp để thực 

hiện chế độ không tự chủ về tài chính: 

 - Chi các khoản chi lương hợp đồng, công tác phí... không thuộc nhiệm vụ 

chi được giao tại Quyết định số 1120/QĐ-SNN ngày 28/12/2018 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT giao dự toán kinh phí bổ sung năm 2018, với số tiền: 28.877.770 

đồng. 

3. Việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2018 theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Bình 

Định: 

- Chi cục chưa thực hiện việc xây dựng, ban hành Chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí theo Điều 11 của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

- Chi cục chưa chấm điểm theo Biểu chấm điểm theo Bảng tiêu chí đánh giá 

kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Phụ lục số 01-A của Thông tư số 

129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính. 

- Khoản chi tăng cao hơn so với năm trước và năm kế hoạch như: tiền xăng, 

dầu: tăng 7,84% so với năm trước (tăng 0,8 triệu đồng) và tăng 83,33% so với kế 

hoạch (tăng 5 triệu đồng). 

Tóm lại, qua kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân 

sách năm 2018 tại Chi cục cho thấy đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, đơn 

vị cũng còn những tồn tại, khuyết điểm như đã nêu ở trên, trách nhiệm này thuộc 

về Chi cục trưởng, Kế toán của Chi cục và các cá nhân có liên quan. Lãnh đạo Chi 

cục và cán bộ kế toán của Chi cục cần rút kinh nghiệm, nghiên cứu, nắm bắt đầy 

đủ, kịp thời chế độ, chính sách để thực hiện công tác quản lý tài chính, ngân sách 

đúng quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Đối với Chi cục Thủy lợi Bình Định: 

1.1. Chi cục tổ chức thu hồi các khoản tiền sai phạm nộp vào Tài khoản tạm 

giữ ngân sách tỉnh của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (TK: 

3941.0.9040261.00000; Mã ĐVQHNS: 9040261) số tiền: 189.379.492 đồng.  

 (Chi tiết theo Phụ lục số 4 kèm theo Kết luận thanh tra này). 
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1.2. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh để xem xét cho 

phép được quyết toán khoản chi trả tiền lương cho 02 đối tượng lao động làm công 

tác chuyên môn trong năm 2018 với số tiền là 137.833.815 đồng. 

  1.3. Công khai Kết luận thanh tra theo quy định. 

1.4. Căn cứ Kết luận thanh tra Chi cục tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm những cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật và có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt ngay những khuyết điểm, tồn tại 

và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính theo quy định.  

         2. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định: 

         2.1. Xem xét việc hợp đồng và tiếp tục chi trả lương trong năm 2018 để trình 

UBND tỉnh xem xét cho phép được quyết toán khoản chi trả tiền lương cho 02 đối 

tượng lao động làm công tác chuyên môn trong năm 2018 với số tiền là 

137.833.815 đồng. Trường hợp UBND tỉnh không cho phép được quyết toán 

khoản chi trả tiền lương cho 02 đối tượng lao động làm công tác chuyên môn trong 

năm 2018 thì Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục nộp số tiền 137.833.815 

đồng vào Tài khoản tạm giữ ngân sách tỉnh của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh (TK: 3941.0.9040261.00000; Mã ĐVQHNS: 9040261). 

         2.2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định tổ chức kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm trong công tác giao dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước, thẩm tra 

Báo cáo quyết toán của Chi cục.  

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân 

sách năm 2018 tại Chi cục Thủy lợi, Chi cục và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại 

mục IV Kết luận này thực hiện Kết luận và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 

thanh tra bằng văn bản (theo Đề cương báo cáo đính kèm) đến Sở Tài chính trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra./. 

 

Nơi nhận:                                
- UBND tỉnh (BC); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- UBKT Tỉnh ủy Bình Định; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định; 

- Nguyễn Văn Hưng - Phó GĐ Sở TC;  

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, TTr, CTT, Đoàn TT. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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